UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
w tarnowskiej komunikacji miejskiej
obowiązujące od dnia 28 kwietnia 2022 r.
UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH
Grupa osób uprawnionych
POSŁOWIE I SENATOROWIE
INWALIDZI WOJENNI, WOJSKOWI I OSOBY ZRÓWNANE Z NIMI W UPRAWNIENIACH
PRZEWODNICY TOWARZYSZĄCY INWALIDOM WOJENNYM (WOJSKOWYM) zaliczonym do I grupy
inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji
OSOBY POWOŁANE DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
DZIECI W WIEKU DO LAT 4
OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA
CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
HONOROWI OBYWATELE MIASTA TARNOWA
ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości
ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość
innych jej składników (w przypadku mężczyzn).

Dokument poświadczający uprawnienie
legitymacja poselska lub senatorska, zaświadczenie o wykonywaniu mandatu posła lub senatora albo o dokonanym wyborze na
posła lub senatora
książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ rentowy lub legitymacja osoby represjonowanej
oświadczenie inwalidy wojennego lub wojskowego
karta mobilizacyjna lub karta powołania
dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka (książeczka zdrowia dziecka, paszport dziecka, odpis aktu urodzenia dziecka)
lub specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej
dokument urzędowy ze zdjęciem stwierdzający wiek uprawnionego (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) lub specjalny bilet
wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej
legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakodowany na
Tarnowskiej Karcie Miejskiej
legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I
stopnia oraz dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy lub specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek
osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy
inwalidów;
2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej MSWiA albo Szefowi ABW albo
Szefowi AW, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
4) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
5) zaświadczenie ZUS lub KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU
samodzielnej egzystencji;
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do
6) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
7) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
8) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa;
9) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub
Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony
organ,
(wszystkie w/w dokumenty wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)
11) specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej.
dokumenty urzędowe, które stwierdzają inwalidztwo albo całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu wzroku albo
też umiarkowany stopień niepełnosprawności z tego powodu, takie jak:
1) wypis z treści orzeczeń komisji lekarskich lub lekarzy ZUS albo KRUS z odpowiednimi wpisami,
NIEWIDOMI LUB NIEDOWIDZĄCY posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna 2) legitymacja osoby niepełnosprawnej z odpowiednim wpisem,
II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O
(wszystkie w/w dokumenty wraz z dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość)
3) specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej.
upoważnienie udzielone przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowane na Tarnowskiej Karcie Miejskiej
OSOBY DOKONUJĄCE KONTROLI BILETÓW LUB KONTROLI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO

DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE do czasu ukończenia 18
roku życia

JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ
INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ towarzyszący dziecku w podróży.
JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ
INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola,
szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem, na linii (liniach) określonych w legitymacji.
PRACOWNICY MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE
DZIECI PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu
ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

1) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
2) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup
inwalidów,
3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do
pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do
pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
6) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
7) legitymacja szkolna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
(wszystkie w/w dokumenty, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt 5, 6 i 7, wraz z legitymacją szkolną, dowodem
osobistym lub paszportem)
8) specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej.
jeden z dokumentów dziecka oraz oświadczenie dziecka
specjalna legitymacja wydana przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek przedszkola, szkoły, placówki lub ośrodka, do którego
dziecko uczęszcza

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej

DZIECI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia
do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej

EMERYCI, OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE ORAZ RENCIŚCI pobierający
rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne
lub rentę przepracowali w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej

FUNKCJONARIUSZE POLICJI podczas wykonywania obowiązków służbowych

legitymacja służbowa policjanta

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
HONOROWI DAWCY KRWI przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez
punkt krwiodawstwa na terenie miasta Tarnowa
WŁAŚCICIELE LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELE SAMOCHODU OSOBOWEGO korzystający z komunikacji
miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września
DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ będące
mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY
MIASTA TARNOWA LUB GMIN, Z KTÓRYMI GMINA MIASTA ZAWARŁA POROZUMIENIA W CELU
WSPÓLNEJ REALIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
OSOBY KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA przyznany na podstawie
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), w okresie
ważności decyzji przyznającej świadczenie
WOLONTARIUSZE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w dniu finału WOŚP
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, STUDENCI STUDIÓW
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH DO
UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA W DNIU DZIECKA, tj. 1 CZERWCA

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej wraz z legitymacją szkolną, dowodem
osobistym, paszportem lub prawem jazdy, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej
dowód rejestracyjny samochodu wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa dla osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa dla osoby uprawnionej zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej lub
legitymacja szkolna
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o przysługującym specjalnym zasiłku opiekuńczym lub świadczeniu
pielęgnacyjnym lub zasiłku dla opiekuna wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem okazania (ww. dokument wraz z
dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy) lub specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na
Tarnowskiej Karcie Miejskiej
Identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
legitymacja szkolna lub legitymacja studencka lub międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card
(ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,
tj. 1 LISTOPADA.

PRACOWNICY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W TARNOWIE podczas wykonywania
czynności służbowych
PRACOWNICY TARGOWISK MIEJSKICH W TARNOWIE podczas wykonywania czynności
służbowych

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

PRACOWNICY URZĘDU MIASTA TARNOWA podczas wykonywania czynności służbowych
DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEBYWAJĄCA W WYMIENIONYCH PONIŻEJ PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA
TARNOWA:
a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie,
b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,
c) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie,
d) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie
e) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzinny Dom” w Tarnowie
PRACOWNICY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, o których mowa powyżej podczas wykonywania czynności służbowych.
OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przez okres wskazany w art. 2 ust. 1 i 2 tejże
ustawy.

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa, zakodowany na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA JEDNEJ WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE LINII
Grupa osób uprawnionych
MAŁŻONKOWIE PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE

Dokument poświadczający uprawnienie
specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej, zakodowany na Tarnowskiej Karcie
Miejskiej

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETÓW ULGOWYCH
Grupa osób uprawnionych

Dokument poświadczający uprawnienie
zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

KOMBATANCI
INNE OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOMBATANTACH w tym:
- osoby prowadzące działalność równorzędną z działalnością kombatancką,
- osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego,
- osoby, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego
wynarodowienia
STUDENCI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA, POBIERAJĄCY
RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM
W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA
TARNOWA LUB GMIN, Z KTÓRYMI GMINA MIASTA ZAWARŁA POROZUMIENIA W CELU
WSPÓLNEJ REALIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie będące mieszkańcami Gminy
Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji
publicznego transportu zbiorowego

EMERYCI

zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

legitymacja studencka lub międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) wraz z dowodem
osobistym lub paszportem.
legitymacja weterana poszkodowanego

legitymacja szkolna lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem
dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka (książeczka zdrowia dziecka, paszport
dziecka, odpis aktu urodzenia dziecka) lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem

legitymacja emeryta lub zaświadczenie z organu rentowego o pobieraniu emerytury lub ostatni odcinek wypłaty emerytury
(wszystkie w/w dokumenty wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy) lub Tarnowska Karta Miejska z

zakodowanym uprawnieniem
OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

zaświadczenie z organu rentowego o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem okazania lub ostatni odcinek wypłaty świadczenia przedemerytalnego
(wszystkie w/w dokumenty wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy) lub Tarnowska Karta Miejska z

zakodowanym uprawnieniem
OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną
UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ I UCZELNI DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA
OSOBY NIESŁYSZĄCE, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu
niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium

zaświadczenie z organu rentowego o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem okazania lub ostatni odcinek wypłaty zasiłku przedemerytalnego (wszystkie w/w dokumenty wraz z dowodem osobistym,
paszportem lub prawem jazdy) lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem
odcinek renty za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z organu rentowego o pobieraniu renty wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem okazania lub legitymacja rencisty z podanym okresem na jaki przyznano rentę (wszystkie w/w dokumenty
wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy) lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem
legitymacja szkolna lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem
międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub karta EURO26 Student lub karta EURO<26 Student

lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem
legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z
wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03-L lub legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych lub Tarnowska Karta
Miejska z zakodowanym uprawnieniem
legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z
wpisaną przyczyną niepełnosprawności 05-R lub Tarnowska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem

Podróżny uprawniony do bezpłatnych przejazdów lub korzystający z ulg obowiązany jest posiadać i okazywać na wezwanie kontrolera dokument poświadczający to
uprawnienie lub legitymować się Tarnowską Kartą Miejską z zakodowanym uprawnieniem. Podróżny jest odpowiedzialny za aktualność ulg zakodowanych na
Tarnowskiej Karcie Miejskiej.

